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Abstract 

The purpose of this thesis is to understand if the picture of wealth in Matthew 27:57, where 

Joseph of Arimathea is described as rich, is coherent with the picture of wealth that appears in 

the rest of the Gospel of Matthew. 

This is investigated through an analysis of passages in the Gospel of Matthew, which 

implicitly or explicitly are associated with wealth. The greek word πλούσιος that depicts 

Joseph as rich is utilized to find passages that explicitly talk about wealth. Wealth is defined 

as all possessions that exceed what is necessary for a person’s absolute survival. This 

definition is crucial in the investigation of passages that implicitly discuss wealth. The first 

analysis is then followed up by a dissection of the one verse of Matthew 27:57 and its context, 

before a final comparison of the one verse and the whole Gospel is presented. 

My conclusions are that wealth in itself is portrayed neutrally both in 27:57 and the whole 

Gospel, and gets positive connotations when it through a loyal relationship to God is used in 

God’s service. This means that the one verse is coherent with the larger narrative in the 

question about how wealth is portrayed, and that the presentation of Joseph as rich, therefor is 

part of a harmonious theme through the Gospel of Matthew. 

Keywords: wealth, rich, Gospel of Matthew, Matthew 27:57, Joseph from Arimathea, Literary 

Criticism, Structuralist Criticism. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har länge funnits en delad syn inom kyrkan kring hur man bör förhålla sig till rikedom. 

Vissa menar att kyrkan som en underifrån kommande rörelse måste vara restriktiv mot 

rikedom eftersom det ofrånkomligen kommer ta Guds plats som herre i ens liv, medan andra 

anser att allt är bra så länge man använder sin rikedom i generöst givande. Kring detta skriver 

H.G.M. Williamson om hur alla kan hitta någonting i Gamla Testamentet som stöder just den 

egna synen i frågan.
1
 I Matteusevangeliet tycks dock en restriktiv syn på rikedom dominera, 

samtidigt som en viss ambivalens skapas genom Matt 27:57, där Josef från Arimataia blir 

beskriven som rik utan att detta problematiseras. Eftersom Matteusevangeliet därför likt 

Gamla Testamentet tycks öppna upp för att dra skilda slutsatser kring hur man ska förhålla sig 

till rikedom, ämnar jag gräva djupare i vilken bild av rikedom som framträder i evangeliet. 

1.2 Syfte, problemformulering & avgränsning 
Min undersökning tar sin utgångspunkt i den kontrast som tycks finnas mellan hur rikedom 

blir porträtterat i Matt 27:57
2
 och hur rikedom framställs i övriga evangeliet

3
. Flertalet 

forskare menar nämligen att Matteusevangeliet i sin helhet ger en negativ bild av och uppvisar 

fientlighet mot rikedom.
4
 Detta uttrycks bland annat i Matt 19:21, där en ung rik man blir 

befallen att sälja allt han har, och i Matt 13:22, där det beskrivs hur rikedomens bedräglighet 

kväver Guds ord. Eftersom Matt 27:57 inte omnämner rikedom i negativa termer, tycks 

versen utgöra ett brott mot denna negativa bild. Detta är ett problem som är synligt i tidigare 

forskning och som vissa forskare försöker tona ner eller avfärda, medan andra väljer att notera 

problematiken, men lämnar den utan lösning.
5
 Vidare ligger dilemmat snarare i att 27:57 inte 

problematiserar att Josef från Arimataia beskrivs som rik än att versen skulle ge en direkt 

positiv skildring av fenomenet. Eftersom mitt problem alltså grundar sig i en kontrast mellan 

en del av ett narrativ och helheten, blir syftet med denna uppsats att jämföra den bild av 

rikedom som finns i Matteusevangeliet i stort med den bild som framträder i 27:57. Detta för 

att kunna avgöra om 27:57 gör ett avsteg eller inte mot en annars enhetlig bild av rikedom i 

                                                           
1
 H.G.M. Williamson, ”A Christian View of Wealth and Possessions: An Old Testament Perspective,” ExAud 27 

(2011): 1-19, 2. 
2
 Alla följande hänvisningar till 27:57 kommer att syfta på Matt 27:57. 

3
 Alla följande hänvisningar till evangeliet kommer att syfta på Matteusevangeliet. 

4
 Thomas E. Schmidt, Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1987); 

David L. Mealand, Poverty and Expectation in the Gospels (London: SPCK, 1980). 
5
 Se 1.6: forskningsöversikt. 
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evangeliet. Min problemformulering blir således: Är den till synes neutrala bilden av rikedom 

som framträder i Matt 27:57 koherent med den till synes negativa bilden av rikedom som 

finns i övriga Matteusevangeliet? 

Med ordet koherent vill jag fånga huruvida versen stämmer överens med evangeliets 

helhetsbild av rikedom eller utgör ett brott mot denna, medan ordet bild fungerar som ett 

samlingsord för den beskrivning av rikedom som framkommer i min undersökning av 

evangelietexten. För att kunna besvara min problemformulering behöver jag jämföra svaren 

på följande underfrågeställningar: Vilken bild av rikedom framträder i Matteusevangeliet? 

samt Vilken bild av rikedom framträder i 27:57? Vidare avgränsar jag min studie genom att 

helt synkront arbeta inom Matteusevangeliets narrativ med utgångspunkt i versen 27:57 och 

intressanta passager för ämnet. Detta innefattar att jag inte söker hitta någon slags läsares eller 

författares syn på rikedom utifrån hur dessa skulle läsa eller ha författat evangeliet, utan 

snarare den bild av rikedom som framträder ur evangeliet som en sammanhängande text, 

vilket redogörs för närmare nedan. 

1.3 Metod 

För att undersöka hur bilden av rikedom ser ut i Matteusevangeliet har jag valt att använda 

mig av en litteraturkritisk metod. Litteraturkritik är ett brett spektrum av olika sätt att 

undersöka frågor som rör en texts komposition. Detta innebär att framför allt en texts kontext, 

form, grammatik och struktur är aspekter som blir intressanta för undersökning. Vid analys av 

kontext vill man förstå på vilket sätt en text relaterar till sin omgivning, vilket innebär hur 

texten förstås utifrån var den placerats samt hur den påverkar omkringliggande textavsnitt. 

Därigenom kan man till exempel avgöra om texten passar ihop med omkringliggande material 

eller inte. När man undersöker kontext är det näst intill oundvikligt att inte undersöka form, 

vilket innebär att man tittar på vilken genre en text har och avgör till exempel om det är en 

liknelse eller en underberättelse, för att få en översiktlig bild av hur texten är relaterad till sin 

kontext. Grammatisk analys tittar specifikt på hur ord används i meningar och stycken och hur 

de är relaterade till varandra, medan strukturanalys innebär att man undersöker hur en text har 

länkats samman, för att avgöra vilken funktion varje del har i helheten.
6
  

Jag använder mig även av de principer som ligger till grund för den metod som Hayes och 

Holladay kallar för strukturalistisk kritik och som överlappar litteraturkritisk strukturanalys. 

                                                           
6
 John H. Hayes och Carl R. Holladay, Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook, 3e utg. (Louisville: Westminster 

John Knox, 2007), 90-1, 94-8, 100, 106. 
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Denna metod söker inte svara på historiska frågor och frågor om vem som har författat en 

text, till vem en text blivit författat eller hur texten ska förstås av någon sorts läsare. Snarare 

antar man ett synkront perspektiv där man ser texten i sig som meningsskapande och som en 

förmedlare av ett visst budskap. Detta betyder att man tänker sig att det går att undersöka en 

text i sig, så som den är i sin slutgiltiga form, där man endast intresserar sig för hur texten ser 

ut idag, som en sammanhängande enhet.
7
 Frågan är dock om det i huvudtaget är möjligt att 

närma sig en text på detta vis. 

Inom strukturalistisk metod är man medveten om att det kan finnas flera versioner av en text 

och att texten kan vara resultatet av ett större antal sammansatta verk och fragment från olika 

tider, genom flera författares och redaktörers enskilda arbeten. Genom att denna medvetenhet 

finns anser jag att det blir möjligt att undersöka en text som en sammanhållen enhet. Detta 

eftersom man gör ett aktivt val i att bortse från historiska och redaktionella frågor, för att 

kunna analysera texten så som den ser ut i en specifik upplaga. Därigenom får man 

möjligheten att se på texten ur en annan synvinkel än andra metoder erbjuder.
8
 Detta innebär 

att jag i denna uppsats kommer att behandla Matteusevangeliet i Nestle-Aland 28 som en 

sammanhängande enhet.  

Strukturalistisk kritik utgår även från en rad grundpelare, där en första är att det finns grunda 

strukturer i en text som kan peka fram till en djupare struktur som vill betona något i texten. 

Eftersom jag utgår från att Matteusevangeliet är en enhet, innebär detta att allt som inom 

denna enhet går att koppla till ett och samma ämne, till exempel rikedom, kommer att utgöra 

en grund struktur som finns oberoende av vem som har författat texten eller varför. Detta 

menar jag öppnar upp för tanken om att det går att tala om en genomgående bild av rikedom i 

Matteusevangeliet. Som jag tidigare nämnt, anser flertalet forskare att det finns en enhetlig 

och negativ bild av rikedom i evangeliet.
9
 Om denna bild stämmer och huruvida den är 

enhetlig eller inte återstår att se. Oberoende av detta utgår jag från att det är möjligt att 

jämföra 27:57 med den struktur som i evangeliet utgörs av allt material kring rikedom.
10

 En 

andra grundpelare är teorin om att språk dels är ett sätt att kommunicera mening i sig och dels 

innefattar principer och beteendemönster inom olika grupper och sammanhang. En sista viktig 

tanke inom denna metod är binär strukturering där man letar efter motsatsförhållanden, såsom 

                                                           
7
 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 139-43.  

8
 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 141-2. 

9
 Se 1.2: Syfte, problemformulering och avgränsning. 

10
 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 143-4. 
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god-ond och gudomligt-mänskligt.
11

 Således försöker man kartlägga vad en text i sig 

förmedlar för mening, något som blir ett viktigt komplement till litteraturkritisk metod i denna 

undersökning. 

Tillämpningen av metoderna sker genom två större analyser i vilka alla översättningar är egna 

översättningar om inget annat anges. Analysen av rikedom i evangeliet sker i två steg, där det 

första steget är analys av alla passager som implicit behandlar rikedom. För att avgöra vilka 

passager som är relevanta för undersökning använder jag mig dels av en egen definition av 

begreppet rikedom som fungerar som ett ramverk, samt dels av Schmidts analyser av passager 

som behandlar rikedom i evangeliet.
12

 Min definition av rikedom lyder: Egendom och 

materiellt ägande som överstiger det nödvändiga för en persons överlevnad och därigenom 

bedöms innebära ekonomiskt välmående för dess innehavare.  

De passager som jag bedömer som relevanta inom detta första steg blir analyserade utifrån 

litteraturkritisk metod. Jag utgår även från grundprinciperna inom strukturalistisk kritik, men 

litteraturkritik får störst utrymme och tillämpas specifikt för varje enskild passage. Detta 

innebär att analysen av kontext och form kan få större utrymme i undersökningen av en viss 

passage om jag bedömer dessa aspekter som särskilt intressanta för att avgöra vilken bild av 

rikedom som finns i passagen. En passage som inte verkar ha något att göra med rikedom kan 

nämligen genom sin kontext visa sig anknyta till ämnet. Vidare kan det i en annan passage bli 

viktigare att titta på struktureringen av ord och meningar och hur orden används grammatiskt 

sett. I dessa fall undersöker jag vad som blir betonat i passagen genom dess struktur, samt hur 

de ord och verser som anknyter till ämnet rikedom förhåller sig till resten av passagen. 

Det andra steget i analysen innebär att ordet πλούσιος [plousios], som betyder ”rik”, fungerar 

som utgångspunkt eftersom detta ord återfinns i 27:57. Med denna utgångspunkt lokaliserar 

jag de passager i vilka πλούσιος eller nära besläktade ord till πλούσιος återfinns i evangeliet, 

med hjälp av lexikon och ordböcker. I den andra analysen undersöker jag kontext, form och 

struktur kring 27:57 utifrån litteraturkritisk metod på samma sätt som sker i det första steget 

av ansalysen. Utöver detta lägger jag här större vikt vid strukturalistisk kritik än i tidigare 

steg. Detta betyder att noggranna strukturanalyser sker för varje intressant passage, med hjälp 

av vilka jag kan lokalisera de strukturer som finns inom en passage (till exempel binär 

strukturering) och vad dessa strukturer förmedlar för bild av rikedom. Medan den första 

                                                           
11

 Hayes och Holladay, Biblical Exegesis, 139-44. 
12

 Schmidt, Hostility to Wealth, 121-34. 
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analysen undersöker rikedom i Matteusevangeliet, undersöker den andra analysen vilken bild 

av rikedom som finns i 27:57. Denna analys sker på samma sätt som undersökningen av 

passagerna i det andra steget av den första analysen. De enda skillnaderna är att en fullständig 

översättning av 27:57 och en djupare analys av både närkontext och fjärrkontext tillkommer 

för att bättre förstå den enskilda versens grammatik samt hur dess passage förhåller sig till det 

större narrativet. 

Genom analyserna av 27:57 samt övriga evangeliet kommer jag att kunna besvara mina 

underfrågeställningar och genom en jämförelse av dessa svar kan jag bemöta min 

problemformulering. I jämförelsen av de båda bilderna av rikedom utgår jag från tre punkter, 

nämligen vilka konnotationer rikedom har i respektive bild (negativa, neutrala, positiva). 

Vidare jämför jag bilderna utifrån vilka användningsområden av rikedom som framträder 

vara eftersträvansvärda i de båda bilderna och slutligen utifrån vilken relation som framträder 

mellan människa och rikedom i respektive bild. 

1.4 Material 

Mitt primärmaterial utgörs av Matteusevangeliet i Nestle-Aland 28 och har sin utgångspunkt i 

Matt 27:57 samt relevanta passager som behandlar rikedom på olika sätt. Vidare består mitt 

sekundärmaterial främst av ett antal bibelkommentarer samt en rad artiklar som behandlar de 

olika passager där relevanta ord för undersökningen förekommer, men även av Schmidts bok 

som blir viktig i utväljandet av relevanta passager. I kapitel 2 och 3 sker en tydligare 

avgränsning av materialet, och då särskilt primärmaterialet, som avgränsas allt eftersom 

passager i Matteusevangeliet visar sig relevanta eller irrelevanta för vidare undersökning. 

1.5 Disposition 

Mitt arbete börjar med en översikt av forskning som på något sätt behandlar mitt ämne. På 

detta följer ett första analyserande kapitel där jag undersöker bilden av rikedom i 

Matteusevangeliet. Därefter följer ett analyserande kapitel där bilden av rikedom i Matt 27:57 

studeras, samt där en jämförelse av de bilder av rikedom som framkommer genom analyserna 

i dessa båda kapitel sker. Slutligen sker i ett avslutande kapitel en synops i form av mina 

slutsatser utifrån de resultat jag kommit fram till. 
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1.6 Forskningsöversikt 

 Inledning 1.6.1

Forskningen kring mitt ämne fokuserar i de flesta fall på redaktionskritiska frågor och bara ett 

fåtal forskare tar i förbifarten upp ämnet för denna uppsats. Därav kommer följande 

forskningsöversikt först skildra den forskning som främst är inriktad på rikedom i 

Matteusevangeliet, genom Mealand och Schmidt, följt av forskning som behandlar Matt 

27:57, genom Barrick samt Davies och Allison. 

 Mealand 1.6.2

I boken Poverty and Expectation in the Gospels (1980) visar David L. Mealand hur det finns 

en tydligt negativ inställning till rikedom i evangelierna. Mealand skriver att en stor del av det 

material i Matteusevangeliet som behandlar rikedom skiljer sig mycket lite från 

Markusevangeliets parallella passager, men att det material som skiljer sig åt vittnar om en 

reduktion där Matteusevangeliets författare ständigt tycks tona ner och försvaga material som 

är kritiskt mot rikedom. Eftersom Matteusevangeliet innehåller få passager kring rikedom, 

tillägger ytterst lite material som är kritiskt och snarare verkar försvaga än förstärka en kritisk 

tradition, menar Mealand att Matteus tycks vara mindre kritisk mot rikedom än Markus.
13

 

Därav uppvisar Matteusevangeliet en förmildrande syn på rikedom, som dock främst bör ses 

som en spegling av specifikt det sammanhang som författaren riktade sig till, menar Mealand. 

Gällande Jesu attityd till rikedom och egendom, skriver Mealand vidare att det framgår av 

evangelierna att Jesus hade en radikal syn och inte brydde sig särskilt mycket om egendom i 

allmänhet. Ändå tycks Mealand mena att Jesusrörelsen inte aktivt vände sig mot rika personer 

utan snarare kritiserade den form av rikedom som ej svarade mot den utmaning som 

undervisningen om det kommande Gudsriket för med sig, där byggandet av Gudsriket på 

jorden genom rättvist handlande mot sina medmänniskor är idealet. På så vis skulle det främst 

vara i just negligerandet av att använda sin rikedom till att minska orättvisor i världen och 

bygga Gudsriket som evangeliernas kritik ligger.
14

 

 Schmidt 1.6.3

Thomas E. Schmidt undersöker i sin bok Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels (1987) 

hur synen på rikedom ser ut i de synoptiska evangelierna. Schmidt menar att det går att hitta 

                                                           
13

 Mealand, Poverty and Expectation, V, 12-6, 21-2. 
14

 Mealand, Poverty and Expectation, 33-7, 73, 83, 98. 
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en fientlig grundsats gentemot rikedom i Matteusevangeliet som vilar på en tradition inom 

judiska och tidigkristna skrifter. Även om Mealand också pekar på en sådan tradition, vänder 

sig Schmidt mot Mealands tanke om att det skulle finnas omständigheter inom evangeliet som 

förmildrar traditionen. Detta gör han genom att lyfta en rad passager inom evangeliet som 

snarare än att förmildra traditionen antingen förstärker eller bekräftar den. Att dessa passager 

finns kvar, inte har förändrats eller i vissa fall förstärkts, är enligt Schmidt bevis för att 

evangelieförfattaren inte velat förmildra en fientlig tradition mot rikedom, utan snarare velat 

befästa den.
15

 

I fråga om vad detta säger om Josef från Arimataias rikedom i Matt 27:57, poängterar 

Schmidt hur passagen utifrån hans slutsatser inte på något vis kan ses som en uppmuntran för 

rika. Snarare än att säga något om evangeliets allmänna syn på rikedom menar Schmidt att 

passagen fungerar som en anspelning på Jesaja 53:9. Inställningen att Josef från Arimataias 

rikedom inte är intressant för frågan om evangeliets syn på rikedom blir vidare synlig i 

Schmidts utläggning av relevanta passager, där Matt 27:57 helt uteblir.
16

 

 Barrick 1.6.4

W. Boyd Barrick diskuterar i sin artikel ”The Rich Man From Arimathea (Matt 27:57-60) and 

1QIsa” (1977) redaktionskritiska frågor kring Matt 27:57 och Josef från Arimataias rikedom.  

Barrick föreslår att versen snarast tycks anspela på Jesaja 53:9 om den lidande tjänaren 

eftersom det finns likheter mellan den masoretiska bibeltextens beskrivning av den lidande 

tjänarens gravläggning och Matteusevangeliets skildring av Jesu gravläggning.
17

 Enligt 

Barrick slutar dock inte likheterna där, utan han argumenterar vidare genom att peka på hur 

Markus låter personen Jesus bli objektet för begravningen, medan Matteus ändrar så att 

”kroppen” blir objekt för Josefs handlingar. Barrick menar att detta kan ha skett för att bättre 

anspela på Jesaja 53:9. Det hebreiska ordet bamâ som förekommer i den masoretiska texten 

har nämligen inte sin traditionella mening av ”hög kulle” eller ”plats” i Jesaja 53, utan syftar 

istället just på kropp, menar Barrick. Dessa båda eventuella kopplingar är enligt Barrick med 

största sannolikhet inte en tillfällighet, utan tillräckligt övertygande för att förklara 27:57 som 

en anspelning på Jesaja 53:9.
18

 

                                                           
15

 Schmidt, Hostility to Wealth, 121-2, 134. 
16

 Schmidt, Hostility to Wealth, 122. 
17

 Masoretiska texten lyder: ”They made his grave … with the rich in his death”; W. Boyd Barrick, ”The Rich Man 
From Arimathea (Matt 27:57-60) and iQIsaa,” JBL 96 (1977): 235-9, 235. 
18

 Barrick, ”The Rich Man From Arimathea,” 235-9. 
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 Davies och Allison 1.6.5

En rad bibelkommentarer gör korta nedslag i Matt 27:57 och kommenterar Josef från 

Arimataias rikedom ytterst översiktligt. Davies och Allison berör dock frågan i sin 

bibelkommentar, A Critical and Exegetical Commentary on The Gospel According to Saint 

Matthew (1997), något mer utläggande än andra genom att ifrågasätta att 27:57 skulle vara en 

anspelning på Jesaja 53:9. De menar att tanken om en gammaltestamentlig koppling är svag 

och att den enda möjligheten för att en sådan anspelning skulle kunna stämma är att 

evangelieförfattaren specifikt syftat till den Masoretiska textens version av Jesaja. Även om så 

skulle vara fallet menar dock Davies och Allison att beskrivningen i Jes 53 av en rik man inte 

har något att göra med de omständigheter som finns kring 27:57 och att författaren helt skulle 

ha ignorerat kontexten till Jes 53:9 i skapandet av denna koppling. Därigenom går de emot 

Barrick och nämner även i en not hur frågan om varför evangelieförfattaren väljer att beskriva 

Josef som rik kvarstår även om Barrick skulle lyckas slå fast historiciteten bakom denna 

beskrivning. Denna fråga samt frågan om vilken bild av rikedom som framträder i 27:57 

lämnas dock utan svarsförslag av Davies och Allison, varför såväl frågan om 

evangelieförfattarens intentioner med sin beskrivning av Josef som rik, som frågan om vad 

ordet rik kan innebära i sammanhanget, tycks förefalla obesvarade i deras ögon.
19

 

 Kommentarer 1.6.6

De forskare som jag beskrivit här ovan skiljer sig åt markant på en rad punkter. Mealand och 

Schmidt må vara överens kring att det finns någon slags kritisk tradition mot rikedom som 

speglas i Matteusevangeliet, men deras slutsatser kring hur denna tradition tar sig i uttryck ser 

olika ut. Att Mealand menar att evangeliet förmildrar den kritiska traditionen och således lutar 

mot en något mer positiv bild av rikedom tycks rimlig om man ser till de olika förmildrande 

omständigheter i evangeliet som han lyfter, medan Schmidts bild av hur evangeliet inte tycks 

förmildra denna tradition är relativt övertygande. Gällande Matt 27:57 förblir dock mycket 

obesvarat då varken Mealand eller Schmidt väljer att diskutera versen närmare. 

Huruvida Schmidts och Barricks syn på 27:57 såsom en anspelning på Jesaja 53:9 är sann 

eller inte lämnar jag därhän. Av större intresse är istället forskarnas ovilja att på något vis 

diskutera det brott som tycks ske i 27:57 mot den tidigare negativa syn på rikedom i 

evangeliet som Schmidt själv argumenterar för. Eftersom deras slutsatser endast svarar på hur 
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 W. D. Davies och Dale C. Jr. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on The Gospel According to Saint 
Matthew, vol.3 (Edinburgh: T&T Clark, 1997), 648. 
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man ska förstå 27:57 utifrån anspelningar på GT, lämnas alla frågor obesvarade kring hur 

versen ska förstås i förhållande till övriga Matteusevangeliet, varför jag menar att en 

förenklad förklaring och överslätning av eventuell problematik sker. Davies och Allison tycks 

stämma in i en liknande kritik när de ställer sig skeptiska till Barricks slutsatser om alternativa 

anspelningar till Jesaja 53. Deras kritik kan tyckas befogad då de åberopar den totala 

negligering av kontexten hos Jes 53 som måste ha skett om Barricks slutsats ska stämma. 

Dock lämnar de själva frågan om Josefs rikedom obesvarad. Mealands tanke om att kritiken 

mot rikedom är riktad mot de fall som ej svarar mot det kommande Gudsrikets utmaningar är 

ett intressant inlägg i diskussionen. Detta blir emellertid inte relaterat till 27:57 och utgör 

således bara lösa spekulationer när det kommer till denna undersökning. Genom diskussionen 

ovan har jag funnit att alla forskarna lyfter viktiga synpunkter. Trots detta saknas 

kommentarer kring koherensen mellan Matteusevangeliets helhet och 27:57 i deras arbeten, 

vilket ger utrymme för en vidare undersökning av detta. 

2 Rikedom i Matteusevangeliet 

2.1 Inledning 

I detta kapitel sker en undersökning i två steg av rikedom i Matteusevangeliet. Först 

analyseras tolv passager som blivit lokaliserade utifrån Schmidts arbete
20

 och min 

rikedomsdefinition, där jag presenterar analyserna i ökande grad utifrån hur tydligt de 

anspelar på rikedom. Detta följs av en mer genomgående analys av passager i vilka nära 

besläktade ord och synonymer till ordet πλούσιος förekommer. Jag avgör vilka ord som är 

relevanta för undersökning utifrån förekomst i evangeliet samt huruvida de faller inom ramen 

för min rikedomsdefinition,
21

 vilket innebär att vissa av de passager som Schmidt analyserar, 

behandlas här istället för i tidigare steg. Denna andra analys får mer plats i undersökningen då 

jag bedömer att ordens explicita koppling till rikedom är särskilt intressant. 

2.2 Passager relaterade till ämnet rikedom  

 Metaforiska och vaga anspelningar på rikedom 2.2.1

Fyra passager tycks vid en första anblick vara intressanta för undersökning men hamnar inte 

inom min definition av rikedom. Först är 4:1-11 där Satan frestar Jesus genom att erbjuda 
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honom världens riken. I motsats till vad Schmidt skriver menar jag att rikedom endast vagt 

kan läsas in som del av världens riken och då Jesus i resten av evangeliet uppvisar just en vilja 

att vara herre över allting, menar jag att passagen talar om makt och frågan om lojalitet till 

Gud.
22

 Således drar jag liksom France slutsatsen att fokus hamnar på att Jesus ställs inför ett 

val att ge lojalitet till Gud eller Satan, varför Satans förslag bara blir en genväg till den makt 

som Jesus annars når genom lojalitet till Gud.
23

 

5:1-16 berör rikedom endast genom att motsatsen till rikedom nämns då fattiga blir lovordade 

som saliga. Schmidt menar att fattig i anden här har en ickemateriell betydelse och syftar på 

de ödmjuka, något jag anser troligt. Detta placerar fokus på att lovorda dem som fromt 

förströstar på Gud istället för dem som är materiellt fattiga.
24

 Vidare kunde 25:14-30 genom 

ordet τάλαντα [talanta], som betecknar en mycket stor summa, hamna inom ramen för min 

definition av rikedom och få mycket positiva konnotationer eftersom ”talenterna” beskrivs 

som något som Gud ger och som människan ska förvalta. Dock anser jag liksom Schmidt att 

passagens kontext utav liknelser om himmelriket pekar på en metaforisk betydelse.
25

 25:31-

46 betonar vikten av omsorg mot behövande människor vilket kan innefatta givande och 

därigenom förutsätta rikedom. Då passagen fokuserar på himmelriket och rikedom endast kan 

tolkas in som ett alternativt hjälpmedel för behövande, bedömer jag den dock som mindre 

intressant i arbetet.  

 Kontextuella anspelningar på rikedom 2.2.2

Två undervisande passager i bergspredikan kan utifrån sin kontext kopplas till rikedom. Först 

ut är 6:22-23 som talar om att ögat som kroppens lampa i egenskap av att vara friskt eller ont 

ger kroppen ljus respektive mörker. Schmidt menar att kontexten gör att det onda ögat 

representerar girigt samlande av rikedom som speglas i kroppen.
26

 Även France lyfter detta 

och skriver hur ordet ἁπλοῦς [haplous] förutom betydelsen ”frisk” kan beteckna ”generositet” 

vilket här ställs mot det onda ögat. Ordet ἁπλοῦς betyder också ordagrant ”enkel” men har 

konnotationerna ”fullständigt” eller ”perfekt” och betecknar därigenom en odelad lojalitet till 

Gud som France även menar blir betonat i passagens kontext. Detta anser jag rimligt och om 

då girighet blir ställt mot Gud och generositet visar lojalitet till Gud, menar jag att bilden av 
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 Jfr Schmidt, Hostility to Wealth, 122-3. 
23

 R.T. France, Matthew, vol.1 i Tyndale New Testament Commentaries, red. Canono Leon Morris (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1985), 99-100. 
24
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25
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26
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rikedom i passagen präglas av vad som sker med den, där rikedom i sig är något neutralt som 

för att ge ljus åt kroppen ska ställas i Guds tjänst genom generöst givande.
27

 

I passagen 6:25-34 gör de inledande orden Διὰ τοῦτο [Dia touto], som betyder ”på grund av 

detta”, att passagen syftar på och blir en slutsats av tidigare passager som talar om rikedom. 

Passagens förmaningar om att inte bekymra sig bygger dock upp till vers 33 där πρῶτον 

[prōton] som betyder ”först” samt οὖν [oun] som betyder ”alltså” gör att främsta fokus i 

passagen hamnar på uppmaningen om att söka Guds rike.
28

 Vidare sammanfattar μεριμνᾶτε 

[merimnate], som i sin negativa form kan beteckna ”ängslan” eller att ”upptaga sina tankar 

med”,
29

 tidigare passagers negativa aktiviteter med rikedom som handlar om att vara lojal mot 

rikedom istället för mot Gud, vilket således ställs mot uppmaningen om att söka Guds rike. 

Detta ser jag som rimliga resonemang, men snarare än den förenklade slutsats som Schmidt 

drar om att passagen lyfter hur tillit till Gud följer av att man gör sig av med ägodelar, menar 

jag att μεριμνᾶτε genom att summera tidigare passagers illojalitet mot Gud betonar hur 

sökandet av Guds rike handlar om att sätta sin lojalitet och tillit till Gud. Passagen läser 

nämligen att ”allt detta skall tillkomma er”
30

 vilket betonar hur riktning mot Gud leder till att 

man får allt man behöver och inte att avsägandet av det man har skulle skapa riktning mot 

Gud.
31

 

 Indirekta anspelningar på rikedom 2.2.3

Fyra passager anspelar indirekt på rikedom, varav tre stycken har en undervisande form och 

främst återfinns i undervisande avsnitt såsom bergspredikan. En är dock en berättelse, 

nämligen 4:18-22 där Jesus kallar de första lärjungarna, vilka lämnar nät och båt och följer 

honom. Jag menar att lärjungarnas nät och båt i passagen utgör förutsättningen för deras 

ekonomiska välmående och kan räknas som rikedom. Passagens fokus är vers 19, där Jesus 

ber lärjungarna att följa honom, vilket sedan följande verser är en reaktion på. Jag håller med 

Schmidt om att passagen betonar plötsligheten i lärjungarnas beslut genom ordet εὐθέως 

[eutheōs] som betyder ”genast”, men att detta främst visar på deras bereddhet att följa Jesus 

snarare än behov av att lämna allt.
32

 I lärjungarnas fall är Jesu kall om att följa honom väldigt 

konkret och innebär en direkt fysisk efterföljelse, vilket betyder att de rent praktiskt behövde 
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lämna såväl fader som nät och båt, som stod i vägen för detta. Här står alltså valet mellan att 

följa Jesus eller fortsätta vara fiskare och hjälpa fadern. Därigenom blir varken rikedom, 

egendom eller familj utmålat som något felaktigt i sig, utan som något som i lärjungarnas fall 

mycket konkret stod i vägen för att de skulle kunna följa Jesus.
33

 

I 5:38-48 anser jag att först och främst vers 42 är intressant, eftersom påbuden om att ge och 

låna ut i versen förutsätter att man har något att lämna ifrån sig, vilket kan innebära 

ekonomiskt välmående för personen. När det gäller synen på rikedom anser jag att passagen 

snarare fokuserar på att visa vikten av att vara givmild mot sin fiende än att utmåla egendom 

eller rikedom som något man bör lämna ifrån sig. Passagen ger nämligen flera exempel på hur 

man ska bete sig gentemot sin fiende och når sedan klimax i och med orden om att man ska 

älska sin fiende. Därigenom ligger fokus i hela passagen på relationen till fienden, så även i 

vers 42 där givande och utlånande blir en följd av och ett medel för att visa kärlek till denne. 

Även 6:1-18 behandlar ämnet givande, men i detta fall specifikt att ge allmosor, där rikedom 

enligt min definition finns som en eventuell förutsättning som måste finnas hos den som ger 

allmosor.
34

 I detta fall är det att ge i det fördolda utan att göra väsen av sitt givande som 

betonas. Här menar jag för det första att rikedom blir ett medel för att ge till behövande och 

för det andra att passagen implicerar att givande innebär en belöning för givaren. Om givandet 

sker i åsynen av medmänniskor kommer belöningen komma från dem, men sker den i det 

fördolda kommer belöningen från Gud. Därigenom handlar passagen snarast om vems gunst 

man söker, där rikedom kan bli ett medel för att nå Guds eller människors belöning. 

Passagen 16:24-28 beskriver de krav som ställs på Jesu lärjungar och blir intressant på så vis 

att den talar om att en människa kan vinna hela världen men samtidigt mista sitt liv. Att vinna 

hela världen kan här ha en underliggande betydelse av att vinna stor rikedom. Jag menar att 

passagens fokus ligger på den första versen där Jesus säger att lärjungarna behöver förneka 

sig själva, ta sitt kors och följa honom, eftersom de följande verserna blir utläggningar av och 

frågor kring detta första påstående. Vidare utläggs hur den som följer Jesus ska vinna sitt liv, 

varför vers 26 som talar om hur man kan vinna hela världen men samtidigt förlora sitt liv, blir 

en betoning av hur ingenting i världen kan ge det som endast Jesus kan ge. Därigenom syns 

ingen vilja i passagen att utmåla rikedom som gott eller ont, utan endast en strävan efter att 
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visa hur kraftlöst allt i världen är i förhållande till Jesus, där slutsatsen blir att efterföljelse och 

trohet till Jesus är det som framför trohet till världen leder till liv.
35

 

 Implicita men tydliga anspelningar på rikedom 2.2.4

Nästa intressanta passage är en berättande text som finns i en kontext av berättelser och 

undervisning. Passagen utgörs av 10:1-15 och handlar om när Jesus sänder ut de tolv 

lärjungarna och vad detta kräver av dem. Verserna 9-10 är av störst intresse där det står att 

lärjungarna inte ska föra med sig guld, silver, koppar eller sandaler på färden utan endast ta 

med sig det absolut nödvändigaste, vilket gör att passagen hamnar inom ramen för min 

definition av rikedom. Strukturellt bygger passagen upp till den punkt då Jesus sänder ut och 

ger lärjungarna instruktioner om till vilka de ska gå, vad de ska göra och vad de ska bära med 

sig. Dessa instruktioner speglar den verksamhet som Jesus själv bedrivit, vilken varken krävt 

guld eller sandaler varför även lärjungarna förväntas klara sig utan detta. Därigenom menar 

jag i enlighet med France att passagen genom strukturen att först ange vilka uppdraget gäller 

och sedan hur det ska utföras, låter instruktionen om vad lärjungarna ska ta med sig ange den 

lämpliga utrustningen för att kunna utföra specifikt detta uppdrag. Detta menar jag att 

passagen vidare betonar genom att ordet γὰρ [gar] som betyder ”ty”, följer på dessa 

instruktioner och således anger förklaringen av tidigare mening. 

Förklaringen lyder ”ty arbetaren är värd sin mat”,
36

 vilket vittnar om att lärjungarnas tjänst 

och det arbete som de utför kommer att ge dem vad de behöver. Således är det onödigt att 

bära med sig något ytterligare, vilket ekar orden i Matt 6:25-34 om att inte bekymra sig för 

det materiella utan först söka Gud. Detta innebär dock inte ett motstånd mot rikedom och 

ägande, utan för det första en instruktion för vad som är lämpligt för just detta brådskande 

uppdrag, nämligen ingenting mer än den undervisning Jesus givit. För det andra är detta en 

fråga om riktning, där det viktiga är att rikta sig till Gud och inte bekymra sig för det 

materiella. Av detta drar jag slutsatsen att passagen fokuserar på att visa hur Gud, ifall 

människan riktar sig till honom, inte är i behov av något mer än människan så som hon är i sig 

själv för att kunna utföra sin vilja på jorden, och att han också kommer att förse henne med 

allt hon behöver. Att Jesus i detta fall inte ville att lärjungarna skulle bära med sig ägodelar 

blir således det samma som att be dem att totalt förlita sig på Gud, något som inte gör 
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ägodelarna till något dåligt men till något som behöver bli underordnat Gud och som kan 

behöva lämnas därhän om Gud skulle befalla detta.
37

 

13:44-52 är en undervisande passage som består av fyra liknelser och är omgärdad av både 

undervisande och berättande texter. Två av liknelserna talar om himmelriket som något en 

man säljer allt för att vinna. Åkern respektive pärlan som männen köper vittnar om ett ägande 

som övergår det mest nödvändiga för en persons överlevnad; det hamnar således inom ramen 

för min definition av rikedom.
38

 Eftersom himmelriket utifrån passagens kontext och tidigare 

undervisning i evangeliet inte är något som kan köpas, är rikedom troligen inte heller i denna 

liknelse en väg för att nå himmelriket. Orden ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, som betyder ”i sin 

glädje”,
39

 flyttar snarare fokus från mannens handling att sälja allt till hur han gör detta. Det är 

således glädjen över att ha funnit himmelriket som leder till en villighet att sälja allt.
40

 Något 

som kvarstår är dock en konnotation om att himmelriket går att investera i, där inte någon 

övre gräns anges för hur mycket männen lämnar ifrån sig. Ordet πάντα [panta] som betyder 

”allt” signalerar snarare att man säljer även det mest nödvändiga för himmelrikets skull.  

Därför menar jag att passagen visar hur glädjen över himmelriket gör att man bokstavligen 

investerar allt man äger i himmelrikets tjänst. Detta innebär en valsituation där himmelriket 

prioriteras över allt men där rikedom inte är något negativt som man lämnar ifrån sig för att 

kunna nå himmelriket utan något som man ska ställa i himmelrikets tjänst. Vidare talar en 

annan liknelse i passagen om en lärjunge ”som tar ut nytt och gammalt ur sin skatt”. 

Användandet av ordet μαθητευθεὶς [mathēteutheis], som betyder ”tränad till lärjunge”, och det 

faktum att det är en liknelse, gör dock att jag menar att skatt i detta fall har en metaforisk 

betydelse och syftar på den undervisning lärjungarna tagit emot.
41

 

2.3 Passager relaterade till πλούσιος 

 Förekomst av ord relaterade till πλούσιος 2.3.1

Vid undersökning av Matteusevangeliet i fråga om ord som är direkt besläktade till, och från 

samma rot som πλούσιος, återfinns fyra ord. Av dessa är det endast ett som förekommer inom 

Matteusevangeliet, nämligen πλοῦτος [ploutos]. Vid fortsatt undersökning men med fokus på 

synonymer med annan rot än πλούσιος framkommer nio ord. Av dessa nio synonymer till 
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πλούσιος är det endast tre som förekommer inom Matteusevangeliet, nämligen μαμωνᾶς 

[mamōna̧s], θησαυρός [thēsauros] och θησαυρίζω [thēsaurizō]. Detta ger sammanlagt 13 ord 

som kan sägas vara nära relaterade till πλούσιος. Eftersom endast fyra av dessa finns i 

Matteusevangeliet återstår med πλούσιος inräknat fem ord som relevanta för vidare analys, 

varför jag nu vänder mig till att undersöka de passager i vilka orden förekommer. 

 Πλούσιος 2.3.2

Ordet πλούσιος förekommer tre gånger i evangeliet. Eftersom ett av tillfällena är i 27:57 

analyserar jag detta senare i undersökningen. Övriga två gånger (19:23 och 19.24) är inom 

samma passage och gemensam analys av dessa tillfällen följer här. Utifrån Bibel 2000 ingår 

19:23 och 19:24 i den större passagen av 19:16-30 som handlar om en ung man som ägde 

mycket. Formmässigt kan passagen definieras som ett lärosamtal
42

 med inledande ramnotis
43

 

och med ett gammaltestamentligt citat. Direkt före passagen finns två lärosamtal och därefter 

följer en liknelse
44

 samt ett lärosamtal, vilket innebär att passagen finns i ett avsnitt i 

evangeliet präglat av undervisning. Om man vidare ser till hur πλούσιος blivit använt inom 

koine-grekiska hamnar det tydligt inom ramen för min definition av rikedom.
45 I passagen är 

rikedom något som kan hindra en människa från att nå himmelriket och som därför står i 

vägen för Guds vilja med människan, eftersom himmelriket är den sfär som Gud helt härskar 

över och som således utgör människans mål. På så vis är användningen av πλούσιος i detta 

fall klart negativ. Viktigt att nämna här blir också de ord som introduceras i vers 22, nämligen 

κτήματα πολλά, som betyder ”mycket egendom”. Detta är nämligen det som i passagen blir ett 

uttryck för πλούσιος och mannens rikedom.  

Strukturmässigt är passagen upplagd som en konversation med frågor och svar mellan Jesus 

och den rike mannen. Konversationen bygger upp till en klimax och en brytpunkt i vers 22 

efter att Jesus svarar på en specifik fråga från mannen där samtalet bryts och övergår i 

undervisning till lärjungarna. Verserna 21-24 fokuserar på Jesu svar, konsekvensen av svaret 

och förklaringen av svaret som sedan följer i 26-30. Jesu svar grundar sig i att den rike 

mannen ska sälja allt och ge till de fattiga för att sedan följa honom. Konsekvensen blir att 

mannen går iväg eftersom han ägde mycket och Jesu förklaring lyder att det är mycket svårt 

för en rik (πλούσιος) att komma in i himmelriket. Med andra ord är vers 22 och således frågan 

om mannens rikedom det som passagen rent strukturellt bygger upp till.  
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Nedan följer passagens struktur tecknad utifrån formbeteckningar och sammanfattningar: 

 

Ramnotis v.16a        Tidsangivelse. 

    16b En man frågar:  

   Hur vinner man evigt liv? 

   17          Jesus svarar: Man håller budorden.  

    18a        Mannen frågar:    Konversation

  Vilka budord gäller det?  Bygger upp till klimax 

GT-citat   18b-19  Jesus svarar vilka budord det gäller. 

   20         Mannen: Hållit budorden, vad fattas?  

   21   Jesus: Sälj allt och följ mig.   

Lärosamtal   22         Mannen går bedrövad iväg; ägde mycket.  Klimax 

    23-24    Jesus: Svårt för en rik
46

 att komma in i himmelriket. 

    25        Lärjungarna: Vem kan då räddas? 

    26         Jesus: Omöjligt för människor men möjligt för Gud. 

    27         Petrus: Vi har lämnat allt, hur blir det för oss?              Förklarar  

    28-30         Jesus: Kommer sitta bredvid mig vid världens              klimax

  återfödelse. Den som lämnat allt för Jesus får mycket igen. 

 

Mannens bedrövelse i vers 22 signalerar att hans rikedom är det som hindrar honom från att 

nå himmelriket och eftersom konversationen mellan Jesus och mannen bryts här, och går över 

i undervisning, blir vers 22 klimax i passagen. Alan P. Stanley menar att mannens laglydighet 

och bedrövelse men också lärjungarnas starka reaktion samt fråga om vem som kan räddas 

om den rike inte kan bli räddad, vittnar om en tanke hos dem om att rikedom signalerar 

rättfärdighet,
47

 en observation som jag anser rimlig. Jesu ord om att det är lättare för en kamel 

att komma genom ett nålsöga än det är för en rik att komma in i Guds rike utmanar denna 

tanke om att rikedom och rättfärdighet är sammanlänkade. Det tycks alltså både utifrån fokus 

i klimax som ligger på vad mannen ägde, samt i Jesu förklaring genom orden om nålsögat, 

vara mannens rikedom som hindrar honom från att nå det eviga livet.  

 

Vidare handlar lärjungarnas fråga i vers 27 inte endast om vad som gäller för dem som har 

lämnat allt, utan vad som gäller för dem som har lämnat allt och följt Jesus. Här lyfts det som 

                                                           
46
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den rike mannen inte klarar av men som lärjungarna uppenbarligen har klarat, nämligen att 

följa Jesus. Jag anser att Jesu svar till lärjungarna bekräftar detta genom att inte bara rada upp 

rikedom och ägodelar i vers 29 utan även familjemedlemmar som något som kan stå i vägen 

för att följa honom. Därigenom blir mannens rikedom en bland många saker som kan stå i 

vägen för Jesu efterföljelse och det eviga livet. Av detta drar jag slutsatsen att Jesu svar till 

mannen om att sälja allt och följa honom snarare handlar om att mannen tvingas välja vad 

som ska leda honom i livet, än att hans rikedom i sig är något ont. Jesu ord om att följa honom 

bygger upp till den punkt då mannen förväntas ställa sig i beroendeställning till Jesus. Detta 

ekas sedan i Jesu ord om att det som är omöjligt för en människa är möjligt för Gud, där 

problemet inte ligger i mannens rikedom som sådan utan snarare i dess oförmåga att hjälpa 

någon in i Gudsriket medan Gud har denna förmåga. Därmed håller jag med Stanley om att 

rikedom lyfts fram som något som kan hindra människan från att följa Jesus, genom att falsk 

säkerhet i rikedomen gör att hon väljer bort Jesus.
48

 Därför menar jag att passagen vill visa att 

det enda rimliga är att sätta sin tillit till och följa Jesus genom att lämna vad helst som står i 

vägen för detta, vare sig det är rikedom eller familj. 

 Πλοῦτος 2.3.3

Ordet πλοῦτος som betyder ”rikedom”
49

 förekommer en gång i Matteusevangeliet och 

återfinns i 13:22, som i Bibel 2000 tillhör den passage som kallas för tolkning av liknelsen om 

sådden och omfattar 13:18-23. Passagen är en förklaring av en allegori,
50

 vilket gör att den 

allegori som passagen förklarar, vilken brukar kallas liknelsen om sådden, är nära relaterad till 

passagen. Gällande kontext är passagen del av det som kallas för liknelsetalet, vilket utgörs av 

kapitel 13 i evangeliet. Därav är passagen också omgiven av liknelser och allegorier, där de 

flesta på något sätt berör undervisning om himmelriket. 

I detta fall används πλοῦτος som något som hindrar ordet
51

  från att ge frukt i människans liv 

och tar uppmärksamheten från Guds budskap, vilket innebär att det används med negativa 

anspelningar.
52

 En omständighet i versen som också behöver beaktas är att πλοῦτος här 

används som possessiv genitiv (πλούτου) och blir nära sammankopplat med det 

framförstående subjektet ἀπάτη [apatē]. Ordet ἀπάτη betyder ”bedräglig” eller ”förförelse” 
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vilket innebär förmågan att missleda. Översättningen av frasen ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου blir 

därmed ”rikedomens bedräglighet”. Med detta vill jag lyfta att ordet πλούτου förlorar del av 

fokus till ordet ἀπάτη som blir något av en egenskap hos πλούτου.  Det är således denna 

egenskap som står som ansvarig för den handling som verbet συμπνίγει [sympnigei] 

förmedlar, nämligen att ”kväva”.
53

 

13:18-23 inleds med en ramnotis som förklarar vad som sedan följer. Passagen är likt den 

allegori den förklarar uppdelad i fyra delar.
54

 De tre första delarna (vers 19-22) liknar 

varandra mycket då de utgår från samma två komponenter, nämligen sådden/ordet samt något 

som hindrar ordet från att ge frukt. Den sista delen av passagen (vers 23) liknar de tidigare 

delarna på så vis att också denna del utgår från sådden/ordet. Dock skiljer den sig åt genom att 

inte ange något hinder för ordet, utan istället beskriva ett fall då ordet ger frukt. Därför menar 

jag att passagen tydligt bygger upp till, och placerar sin klimax i, den sista delen som fungerar 

som en brytpunkt mot det som sker i tidigare delar. Nedan följer passagens struktur tecknad 

utifrån omskrivningar och med hjälp av formbeteckningar: 

Ramnotis v.18 Inledning som förklarar vad som kommer. Negativa 

 19 Sådd på vägkanten: Oförståelse som hinder. exempel 

Allegori 20-21 Sådd på steniga ställen: Flyktighet som hinder. Bygger upp

 22 Sådd bland tistlarna: Bekymmer och rikedom till klimax

  som hinder. 

 23 Sådd i god jord: Förståelse leder till frukt.  Klimax 

Utifrån denna struktur har jag redan slagit fast att passagen tycks bygga upp till klimax i vers 

23, där en brytpunkt mot det tidigare mönstret sker. Då åhörarna i alla de fyra delarna hör 

ordet är det först i nästa steg som något händer, i vilket klimax anger att åhöraren förstår 

medan de övriga delarna anger de olika hindren. Att förstå blir således det som passagen 

kontrasterar mot oförståelse, flyktighet, värdsliga bekymmer och rikedomens bedräglighet. 

Frågan är då vad detta säger om synen på rikedom i passagen. 

För det första finns en rad olika omständigheter i passagen som alla utgör dåliga 

förutsättningar för ordet att ge frukt, vilket leder mig till slutsatsen att passagen inte utpekar 

rikedom som det enda hindret för ordet. För det andra nämnde jag ovan hur det är rikedomens 
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bedräglighet snarare än rikedomen i sig som hamnar i fokus och utgör det som hindrar ordet 

från att ge frukt i vers 22. Därav menar jag att passagen inte innehåller någon ansats till att 

utmåla rikedom genom ordet πλοῦτος såsom något som i sig kommer att hindra ordet från att 

ge frukt. Snarare är bedrägligheten hos rikedom genom sin förmåga att vilseleda människor, 

till hinders för ordet. För det tredje finner jag att fokus förflyttas från de olika hindren i sig till 

åhöraren, genom att den stora skillnaden mellan de tre första och det sista fallet ligger i att det 

är förståelsen av ordet som leder till att det kan ge frukt i vers 23. Därigenom ställer jag mig 

bakom Mark L. Baileys tes om att passagen betonar förståelse.
55

 På så vis skulle det vara 

utifrån tanken om hur ordets åhörare tar emot ordet som man bör undersöka vilken syn på 

rikedom som framträder i passagen. 

Bailey skriver att passagen handlar just om mottagandet av ordet och att det rätta mottagandet 

tycks bestå i att varje åhörare ska höra, förstå och ge frukt. I detta benämner Bailey rikedom 

som del av personliga önskningar som distraherar människan från att förstå ordet,
56

 vilket 

förklarar vad som kan menas med bedräglighet hos rikedom i passagen. Detta påpekande 

stämmer överens med min analys av passagens struktur och talar för att rikedom inte beskrivs 

som något negativt i sig, utan snarare något som människan kan bli bedragen av och sätta sin 

tillit till, vilket gör att ordet inte får rum i människans hjärta utan kvävs. Därigenom finner jag 

att det uppkommer en valsituation i passagen där människan står inför att välja hur hon tar 

emot ordet, vilket yttrar sig genom att hon antingen kan sätta sin lit till rikedom och låta ordet 

kvävas undan, eller fokusera på att förstå, lyda och vara uthållig i ordet. Detta tycker jag att 

Bailey skildrar på ett bra sätt då han skriver om hur passagen genom sin struktur, med 

exempel på tre felaktiga och ett rättmätigt sätt att ta emot ordet, tycks vilja uppmuntra till det 

val som innebär ett rätt mottagande av ordet.
57

 

 Μαμωνᾶς 2.3.4

Ordet μαμωνᾶς förekommer en gång i evangeliet, nämligen i 6:24. Versen utgör i Bibel 2000 

en egen passage som kallas för Gud och Mammon och som kan beskrivas som ett 

vishetsord.
58

 Kontextuellt ingår passagen i bergspredikan och i dess närmaste kontext finns 

andra korta vishetsord. Μαμωνᾶς är ursprungligen ett arameiskt ord som blivit tolkat till 

grekiska. I judiska skrifter betecknar ordet egendom, pengar och alla sorters materiella 

resurser. I dessa sammanhang har ordet haft tydligt negativa konnotationer och blivit använt 
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för att beskriva vinning av egendom som skett på ohederliga sätt. Vidare finns den 

underförstådda betydelsen hos μαμωνᾶς om att det är något som en människa sätter sin tillit 

till, vilket kontrasteras mot att sätta sin tillit till Gud.  Detta innebär att μαμωνᾶς i sig ger en 

bild för negativ materialism. Även inom koine-grekiskan har μαμωνᾶς blivit använt med 

negativa konnotationer i form av egendom och allt övrigt materiellt som en människa samlar 

på sig och sätter sin tillit till istället för till Gud. Då ordet både inom arameiska och grekiska 

sammanhang betecknar olika slags egendom faller det inom min ram för begreppet rikedom.
59

 

Även specifikt i 6:24 tycks ordet symbolisera materialism och något som kan hamna i 

lojalitetskonflikt med Gud. En aspekt i passagen som också är intressant att lyfta är μαμωνᾶς 

relation till ordet δουλεύειν [douleuein] som betyder ”att tjäna”, eftersom det är just denna 

aktivitet som texten problematiserar.
60

 

Vidare är passagen strukturerad genom att ett ospecificerat påstående om att ingen kan tjäna 

två herrar samtidigt förs fram i en första mening, varpå nästa mening argumenterar för detta 

påstående. Den sista meningen upprepar än en gång påståendet i första meningen som för att 

befästa det, men denna gång specificerat. Detta menar jag gör det troligt att passagen har 

strukturerats för att argumentera för ett visst påstående, en argumentation som leder fram till 

klimax i den mening jag kallar för 24c, som sedan specificerar påståendet. Påståendet 

argumenteras för genom att peka på hur man ifall man håller fast vid eller älskar den ene 

herren, inte samtidigt kommer kunna älska den andre. Det är denna argumentation som sedan 

leder fram till specificeringen av påståendet, en specificering som består av att μαμωνᾶς och 

Gud benämns som de båda herrarna. Nedan följer passagens struktur tecknad utifrån 

omskrivningar och med hjälp av formbeteckningar: 

 v.24a Påstående: Kan ej tjäna två herrar. 

Vishetsord    24b Argument: Kommer endast älska,  Bygger upp till klimax

  bry sig om och hålla fast vid den ene.   

    24c Specificering: Kan ej tjäna Gud och μαμωνᾶς.  Klimax 

Genom att argumentera för att man inte i något fall kan tjäna två herrar samtidigt, blir mening 

24a ett allmängiltigt påstående som gäller alla möjliga herrar som en människa kan tänkas 

tjäna, medan 24c slår fast att detta förhållande även gäller mellan Gud och μαμωνᾶς. Jag 

menar att strukturen visar att passagens främsta syfte blir just ett fastställande av att 

                                                           
59

 Hauck, ”μαμωνᾶς”, TDNT 4:388-90. 
60

 οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ; Egen översättning: ”det är inte möjligt för er att tjäna både Gud och 
mammon”. 



24 
 

påståendet även gäller för Gud och μαμωνᾶς. Således drar jag slutsatsen att fokus inte ligger 

på att utmåla μαμωνᾶς såsom det enda som kan ta Guds plats som herre i en människas liv. 

Att μαμωνᾶς vidare har negativa konnotationer i sig speglar hur texten genom detta ordval 

betonar något specifikt, vilket utifrån tidigare diskussioner troligen är de negativa egenskaper 

som rikedom har i att stjäla en människas lojalitet från Gud. Av detta drar jag slutsatsen att 

texten inte beskriver rikedom i sig som något negativt, men något som på grund av sina 

negativa egenskaper inte kan tjänas samtidigt som Gud. 

Craig L. Blomberg lyfter en annan intressant aspekt då han menar att ordet κυρίοις [kyriois] i 

passagen vittnar om ett tjänande där herren äger tjänaren såsom en slav. Detta skulle innebära 

att tjänaren ställer sig helt under sin herres inflytande. Vidare menar Blomberg att 

kontrasteringen mellan att älska och hata i passagen har betydelsen av att välja att acceptera 

den ene och samtidigt välja bort och förkasta den andra. Därigenom skulle passagen handla 

om en valsituation, där valet står mellan att helt ställa sig under Guds inflytande eller under 

inflytandet av μαμωνᾶς.
61

 Christoffer H. Grundmann är inne på samma spår och skriver om 

hur passagens kontrastering mellan älska-hata och hålla fast vid-inte bry sig om är en kiastisk 

struktur
62

 där centrum ligger på de enheter som placeras i mitten, något även Blomberg 

nämner. Grundmann nämner även hur känslorna att älska och hata i passagen främst pekar på 

resultatet av känslorna, nämligen en lyckad relation eller en försämrad sådan.
63

 Jag ställer mig 

bakom Blombergs och Grundmanns resonemang då passagens struktur tydligt använder sig av 

kontrastering för att måla upp en valsituation.  

Därigenom blir min slutsats att fokus i passagen ligger på att göra en skarp kontrastering 

mellan Gud och μαμωνᾶς där ett val mellan dessa båda är direkt nödvändigt, samtidigt som 

μαμωνᾶς inte behöver vara den enda konkurrerande herren mot Gud. Dock anser jag att valet 

av ordet μαμωνᾶς i detta sammahang vittnar om att passagen betonar de negativa egenskaper 

som finns hos rikedom. Syftet är inte att utmåla rikedom som negativt i sig, utan att peka på 

hur dessa negativa egenskaper kan påverka människans inställning till Gud, där det 

helhjärtade tjänandet av Gud inte rymmer att man samtidigt låter rikedom styra och leda en 

såsom herren styr sin slav. 
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 θησαυρός och θησαυρίζω 2.3.5

Ordet θησαυρός betyder skatt eller skattkammare och förekommer vid nio tillfällen i 

Matteusevangeliet. Tre av dessa tillfällen är inom samma bibelpassage, ytterligare två är inom 

en annan passage, och de kvarvarande två tillfällena är inom en tredje passage. Jag kommer 

därför att analysera dessa tillfällen gemensamt utifrån respektive passage som de tillhör. 

θησαυρίζω som syftar på att ”samla skatter” är en verbal avledning av θησαυρός varför de 

båda orden behandlas tillsammans nedan. Vidare förekommer θησαυρίζω två gånger inom en 

av de passager där θησαυρός återfinns och dessa behandlas därför i samma analys.  

Här nedan följer en tabell över var θησαυρός och θησαυρίζω återfinns i evangeliet samt 

översiktligt hur orden används i de olika passagerna för att avgöra deras relevans i min 

undersökning: 

Förekomst Vers Användning av θησαυρός och θησαυρίζω
64

 

θησαυρός: 

1gng 

2:11 Beskriver förvaring för värdefulla ting (skattkista), i detta fall gåvor som 

passar för en kung: guld, myrra rökelse som används till att hylla Jesus. 

θησαυρός: 

3gng 

θησαυρίζω: 

2gng 

6:19- 

6:21 

Både θησαυρίζω och θησαυρός används på två kontrasterande sätt såsom att 

samla skatter på jorden som kan förstöras och ej är tillfredsställande, samt 

metaforiskt om att samla skatter i himlen som man samlar genom lydnad till 

Gud och genom att sätta Gud först. 

θησαυρός: 

2gng 

12:35 Metaforisk användning som syftar till att visa att den man är kan avslöjas 

genom det man säger och gör. Syftar ej på rikedom. 

θησαυρός: 

2gng 

13:44/ 

13:52 

Dels metaforisk användning såsom bild av himmelriket. Även metaforisk bild 

för den undervisning lärjungarna tagit emot av Jesus.
65

 

θησαυρός: 

1gng 

19:21 Används sammankopplat med himlen i den metaforiska formen; skatter i 

himlen.
66

 

 

Utifrån hur θησαυρός och θησαυρίζω har använts inom koine-grekiskan hamnar båda orden 

inom ramen för min definition av rikedom. Dock finns även en metaforisk betydelse för de 
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båda orden.
67

 Av de elva tillfällena då orden förekommer, visar sig sju av tillfällena vara just 

metaforiska (skatter i himlen) och faller då inte inom ramen för min rikedomsdefinition. Detta 

lämnar endast fyra tillfällen i två passager kvar för undersökning. 

 

Matt 2:1-11 är en berättelse om när stjärntydarna från österlandet kommer för att hylla barnet 

Jesus. Den finns i en kontext av andra berättelser, inleds med en ramnotis och innehåller ett 

gammaltestamentligt citat. Raymond E. Brown argumenterar för att det finns en struktur i 

passagen som väver samman två helt olika berättelseteman. På så vis skulle verserna 1-2 samt 

9-12 utgöra en berättelse som behandlar stjärntydarnas resa, medan verserna 3-8 skulle utgöra 

en berättelse kring Herodes möte med stjärntydarna och dennes planer på att döda Jesus.
68

 

Pizzuto går emellertid mot Brown och menar att passagen har en kiastisk struktur där verserna 

1-2 och 9-12 tecknas A, B, B
1
, A

1
, medan verserna 3-8 tecknas C, D, C

1
. Enligt Pizzuto 

innebär detta att strukturen för hela passagen blir A, B, C, D, C
1
, B

1
, A

1
 och följer en 

förutsägbar kiastisk struktur som bevisar att passagen är en enhetlig berättelse.
69

 Jag håller 

med Pizzuto om att det troligaste är att passagen består av en enda sammanhängande 

berättelse. Dock anser jag att Pizzuto överanalyserar passagen genom att argumentera för att 

det skulle finnas en kiastisk struktur. Eftersom passagen består av en inledande resa följt av 

att huvudkaraktärerna når målet och sedan slutligen återvänder hemåt, menar jag att den har 

en typisk struktur för berättelser som bara råkar se kiastisk ut. Passagens struktur är tecknad 

nedan genom omskrivningar och med formbeteckningar: 

 

Ramnotis v.1-2a Stjärntydarnas resa.   

 2b Anledning till resa: Sett stjärna   

  och vill hylla judarnas kung.       

Berättelse 3-5a Herodes blir rädd och planerar att döda Jesus.                 

GT-citat  5b-6 Gammaltestamentlig profetias uppfyllande. 

 7-8 Herodes förhör och instruerar stjärntydarna. 

 9-11 Stjärntydarna följer stjärnan: Kommer fram till  Klimax

  barnet och överlämnar i glädje gåvor.  

 12 Stjärntydarna återvänder till sitt land. 
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Stjärntydarnas resa och möte med Herodes i verserna 1-8 bygger fram till resans mål i 9-11 

som utgör en klimax, vilken sedan leder vidare till berättelsens avslutning. Detta anser jag 

visar att passagen fokuserar på stjärntydarnas hyllande av barnet Jesus. θησαυρός förekommer 

först i vers 11 och blir del av klimax, där det utgör det förråd ur vilket stjärntydarna hämtar 

sina gåvor. Med andra ord är θησαυρός nära sammanbundet med bakgrunden till gåvorna, 

men utgör inte gåvorna i sig. Det går även i texten att utläsa hur stjärntydarna överlämnar 

gåvorna i glädje och i syfte att tillbe barnet. J. Duncan M. Derrett skriver att denna sorts gåvor 

ska förhålla sig till vem som är mottagare och vad som är en lämplig tillbedjan av denne. I 

detta fall vittnar gåvorna om att mottagaren är en kung.
70

 Eftersom klimax blivit placerat i den 

del av berättelsen där θησαυρός förekommer, och ordet är direkt relaterat till kungagåvorna, 

anser jag att ordet och därigenom rikedom får positiva anspelningar, såsom del i tillbedjan av 

Jesus. Då rikedom i detta fall endast är ett medel som används för att utföra något gott, menar 

jag dock att passagen inte lyfter rikedom som positivt i sig. 

 

Matt 6:19-21 som återfinns i bergspredikan är nästa intressanta passage och har formen av ett 

vishetsord. Passagen har en tredelad struktur som består av två uppmaningar och ett argument, 

där en av uppmaningarna ger en avrådan medan den andre ger ett gott råd. Argumentet tycks 

sedan syfta till att förklara och befästa vad syftet med de tidigare uppmaningarna är. Denna 

struktur följer nedan, tecknad genom omskrivningar och med formbeteckningar: 

 

  v.19 Uppmaning: Samla inte skatter på jorden;  

  de är förgängliga.           

Vishetsord 20 Uppmaning: Samla skatter i himlen;      Bygger upp till

  de är beständiga.      Klimax 

  21 Argument: Ditt hjärta är där din skatt är.    Klimax 

 

I passagen förekommer både θησαυρός och θησαυρίζω, men θησαυρός förekommer i var och 

en av de tre delarna medan θησαυρίζω återfinns i de båda första. I vers 19 betecknar de båda 

orden rikedom, medan de i vers 20 har en metaforisk användning och betecknar det 

himmelska. Dessa båda användningar av orden förekommer i varsin uppmaning och blir 

kontrasterade mot varandra, där de himmelska skatterna är den sorts skatter som ska 
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eftersträvas, medan de jordiska ej ska eftersträvas. Kontrasteringen fokuserar vidare på 

skatternas beständighet, där jordiska skatter beskrivs som förgängliga medan de himmelska är 

beständiga. Därigenom menar jag att orden i formen av skatter på jorden och därigenom 

rikedom inte blir beskrivet som negativt i sig, utan skildras snarare som förgängligt och icke 

åtråvärt i jämförelse med det människan samlar på sig hos Gud, vilket är eftersträvansvärt.
71

 

Passagens tyngdpunkt ligger vidare i vers 21 eftersom versen argumenterar för och utgör 

förklaringen till uppmaningarna. Här använder passagen θησαυρός för tredje gången, men 

med en allmän betydelse kring vadhelst en människa kan tänkas värdesätta och ge sin lojalitet 

till. Blomberg diskuterar detta och menar att all materiell egendom kan hamna inom riskzonen 

här om det vinner en människas trohet. Detta menar jag att passagen speglar eftersom vers 21 

i egenskap av att vara strukturmässigt klimax också kommer att bestämma fokus. Detta fokus 

hamnar genom ordet καρδία [kardia], som betyder ”hjärta”, på vilken inställning en människa 

har till rikedom och andra förgängliga skatter i förhållande till inställningen till det 

himmelska. Det i vilket en människa har sitt hjärta, det vill säga sin lojalitet, trohet och fokus, 

blir också det som kommer att dominera människans liv, vilket målar upp en valsituation 

mellan alternativa lojaliteter.
72

 Detta poängteras genom passagens struktur och specificeras 

genom uppmaningarna som inte utmålar rikedom som någonting negativt men som något som 

inte ska dominera en människas liv och vinna hennes lojalitet, medan himmelska skatter bör 

göra just detta. 

2.4 Sammanfattning 

Efter att ha undersökt rikedom i Matteusevangeliet ovan, träder nu en bild av rikedom fram 

som jag menar är enhetlig. Bilden innebär att rikedom i samtliga relevanta passager 

framträder som något neutralt och varken positivt eller negativt i sig självt, men som utifrån 

hur det blir använt och vilken relation människan har till det kan få positiva respektive 

negativa konnotationer. I de första tolv passagerna är rikedom något som kan vinna en 

människas lojalitet, riktning och tjänst framför Gud, vilket inneburit negativa anspelningar, 

samt något som kan behöva lämnas om den specifika efterföljelsen av Jesus kräver det. Då 

lojalitet, riktning och tjänst ställts till Gud har detta dock inneburit positiva konnotationer 

genom att rikedom blivit ett medel som kan användas till att tjäna Gud, himmelriket och 

medmänniskor. Bilden som framträder innefattar även en tanke om att Gud inte behöver 
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människans rikedom för att kunna använda henne, att människan inte ska bekymra sig utan 

lita på Gud, samt att man i glädje ska investera sin rikedom i Guds och himmelrikets tjänst. 

Gällande de fem passager som visat sig vara relaterade till πλούσιος får rikedom positiva 

konnotationer i den passage som är en berättelse, dock inte i sig självt utan som något som 

kan användas till att göra gott. Övriga fyra passager
73

 handlar alla om en valsituation där den 

ena valmöjligheten är att följa Jesus samt sätta sin tillit till och vara lojal mot Gud. I 

passagerna ingår rikedom ständigt i den andra valmöjligheten som handlar om att följa och 

sätta sin tillit samt lojalitet till rikedom. Även om rikedom här utgör ett alternativt val till Gud 

framgår av mina analyser att det inte framställs som negativt i sig, utan snarare som något 

som inte ska ta Guds plats hos människan. Bilden av rikedom är därför att rikedom är något 

som skulle kunna ta Guds plats i en människans liv, varför all lojalitet, tillit och efterföljelse 

bör riktas bort från det och istället riktas mot Gud. Således framträder rikedom även här med 

både positiva och negativa konnotationer beroende på hur människans relation till Gud – och 

därigenom relation till och användning av rikedom – ser ut.  

Så länge rikedom inte kommer i vägen för att rikta sig helt mot Gud utgör det inte något 

problem, men så fort det kommer i vägen för att följa Gud och Jesus blir det direkt ett 

problem som kan behöva lämnas till den grad att det inte längre står i vägen för att följa Jesus. 

Därav påstår jag att de fyra passagerna har en neutral bild av rikedom i sig, men ger orden 

negativa konnotationer i vissa fall för att betona de risker som finns. Det negativt laddade 

μαμωνᾶς kan problematisera detta, men tidigare i kapitlet visar jag hur ordet blivit använt för 

att lyfta specifikt de fall då rikedom är något direkt negativt, varför jag menar att μαμωνᾶς 

blir en samlad bild av de fall då rikedom genom att vinna en människas lojalitet framför Gud 

blir något negativt. Så fort rikedom i form av de neutrala orden πλούσιος eller πλοῦτος väljs 

framför Gud får de därför samma negativa laddning som μαμωνᾶς alltid har. 

Ovan visar sig alltså bilden av rikedom i evangeliet vara enhetlig och präglad av att rikedom i 

sig självt är neutralt men får negativa respektive positiva konnotationer beroende på hur det 

används och vilken relation människan har till det i förhållande till sin relation till Gud. Att 

evangeliet gång efter annan ställer rikedom mot lojalitet och tjänst till Gud, gör inte rikedom 

till något negativt, men något som kan innebära lockelse och maktutövande över människan 

och dra henne bort från Gud. I texten blir detta en varning som säger att människans relation 

till och användning av rikedom måste präglas av att låta rikedom bli underordnat Gud. Detta 
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sker genom att tydligt och lojalt sätta Gud högst och därigenom ställa rikedom till Guds och 

himmelrikets tjänst samt vara beredd att lämna den ifall Jesu efterföljelse kräver det. 

3 Rikedom i Matt 27:57 

3.1 Inledning 

I det följande sker en undersökning i tre delar av Matt 27:57  i syfte att förstå vilken bild av 

rikedom som framträder i versen och den passage den tillhör. Först sker en analys av själva 

versen, följt av en analys av den passage i vilken vers 57 ingår, och därefter undersöks 

passagens kontext. Slutligen ställs detta kapitels resultat i ljuset av föregående kapitels 

slutsatser för att kunna avgöra huruvida 27:57 är konsekvent med den bild av rikedom som 

visat sig finnas i övriga Matteusevangeliet. 

3.2 Matt 27:57 

Nedan följer en översättning av vers 57 som blir utgångspunkten för vidare undersökning: 

Ὀψίας δὲ γενομένης ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ Ἁριμαθαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ 

αὐτὸς ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ· 

När det blivit afton kom en rik man från Arimataia, vid namn Josef, som också han hade 

gjorts till lärjunge till Jesus. 

De rödmarkerade orden beskriver omständigheter i versen som har bedömts viktiga för att 

förstå det faktum att Josef beskrivs som rik. Ordet πλούσιος har i tidigare analyser visat sig 

beteckna materiell rikedom. Ändock blir det viktigt att lyfta möjligheten att ordet i detta 

sammanhang kan ha en annan betydelse. Grammatiskt sett blir ordet dock använt på samma 

sätt som tidigare samt återfinns i en berättelse, varför det troligaste är att ordet inte har en 

metaforisk betydelse utan snarare betyder vad det brukar göra samt hamnar inom ramen för 

min rikedomsdefinition.
74

 

Att Josef beskrivs som en lärjunge till Jesus– ἐμαθητεύθη [emathēteuthē] τῷ Ἰησοῦ [to ̧̄  Iēsou]– 

blir intressant i sammanhanget eftersom sammankopplingen av rik och lärjunge delvis skulle 

kunna ge πλούσιος, och därigenom min definition av rikedom, positiva konnotationer i 

passagen. Detta kommer sig av att en lärjunge genom ordet μαθητής [mathētēs] kännetecknar 
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en person som har accepterat eller kommer att acceptera Jesu undervisning, med andra ord 

någon som tar emot och strävar efter att följa Jesu lära, vilket Wilkins skriver om och jag 

anser rimligt.
75

 Ordet ἐμαθητεύθη bygger på substantivet μαθητής och kommer av verbet 

μαθητεύω [mathēteuo ̧̄ ] som kan översättas: ”göra till lärjunge”. Det finns olika sätt på vilka 

ἐμαθητεύθη har översatts, men det faktum att verbet har ett augment som prefix visar att det i 

detta sammanhang betecknar en gången handling. Att sedan ordet ὃς [hos] syftar tillbaka på 

ἄνθρωπος [anthrōpos] som betyder ”man” och utgör subjekt i satsen, visar att ἄνθρωπος även 

är subjekt i verbet ἐμαθητεύθη och således kommer att beskriva Josef. Vidare står 

ἐμαθητεύθη i passivum vilket innebär att Josef har ”gjorts” till lärjunge. Därför, och genom 

att luta mig mot Wilkins ord om att ingen distinktion sker i evangeliet mellan orden μαθητεύω 

och μαθητής, vill jag mena att passagen tydligt pekar ut Josef som en person som har tagit 

emot Jesu undervisning och är en lärjunge.
76

 Inget i 27:57 talar explicit för att rikedom skulle 

vara varken bra eller dåligt för en lärjunge att inneha. Snarare beskrivs rikedom i versen lika 

neutralt som att mannen bär namnet Josef. Att bli beskriven som lärjunge till Jesus menar jag 

dock innebär något mycket positivt i evangeliet. Att ordet ἐμαθητεύθη i samma vers 

sammanförs med πλούσιος och att texten inte problematiserar detta leder i sin tur till att 

πλούσιος får positiva konnotationer i versen i form av att rikedom är något som en lärjunge 

till Jesus verkar kunna inneha utan det är något problem. 

För att sätta tidigare observationer i förhållande till sin närkontext finner jag att 27:57 i Bibel 

2000 ingår i avsnittet 27:57-66 som kan delas upp i två mindre passager. 27:57-61 är den 

första av dessa passager, vilken avskiljs från passagen 27:62-66 genom att vers 62 formar en 

ny ramnotis för det som sedan följer. Passagen 27:57-61 är berättelsen om Jesu begravning 

och blir utgångspunkten för följande analys. Nedan tecknar jag passagens struktur med hjälp 

av sammanfattningar och formbeteckningar: 

Ramnotis          v.57    Rike lärjungen Josef kommer. 

           58    Josef möter Pilatus och får Jesu kropp. Bygger upp till Klimax 

Berättelse           59-60a    Josef lägger kroppen i sin nyuthuggna grav. Klimax            

           60b    Rullar (sedan) sten för graven och går därifrån. 

Slutkommentar   61    Två kvinnor sitter mitt emot graven. 
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Utifrån denna struktur bedömer jag vers 57 som en ramnotis eftersom den innehåller en 

tidsangivelse och en presentation av Josef, vilket blir en inledning till det som sedan följer. 

Resten av passagen bygger vidare på ramnotisen varför 27:57 måste förstås utifrån följande 

verser. Vidare menar jag att vers 61 utgör en slutkommentar av passagen, eftersom ny 

information presenteras som inte påverkar tidigare information utan utgör en kort tilläggsnotis 

till övriga passagen. Således ringar vers 57 som inledning tillsammans med vers 61 som 

slutkommentar in övrigt material. Efter att Josef blivit presenterad i ramnotisen följer i vers 58 

en uppbyggnad till klimax i 59-60a eftersom 58 presenterar ett händelseförlopp, nämligen att 

Josef ber att få Jesu kropp. Detta är sedan förutsättningen för efterkommande verser, som 

beskriver begravningen av kroppen. Då 59-60a utgör syftet och målet med vers 58 blir 

verserna passagens klimax. Detta förstärks genom att 60b blir en avrundning på det som skett 

i tidigare meningar, genom att en sten rullas för graven efter att kroppen blivit begravd och 

Josef sedan går iväg. Därigenom bygger vers 58 upp till klimax medan meningen 60b avslutar 

samma klimax. Eftersom passagen hittills cirkulerat kring lärjungen Josef som försvinner i 

60b, blir vers 61 som ovan nämnts ett tillägg till det som tidigare skett i passagen. 

Begravningsmomentet är således passagens fokus och består av två moment: att kroppen 

sveps i rent linnetyg
77

 och att den läggs i Josefs nya grav
78

. Jag anser att båda dessa moment 

visar på en vilja att ge Jesus en värdig och riktig begravning vilket även Davis kort vidrör,
79

 

varför Josefs handlande vittnar om en djup omsorg och tillgivenhet.
80

 Att det är Josefs egen 

grav menar jag inte bara förstärker denna tillgivenhet utan även vittnar om en bereddhet att 

låta allt som krävs av en ställas i Jesu tjänst. Jag anser att passagens klimax därigenom lyfter 

fram en djup tillgivenhet till Jesus i viljan att visa omsorg och villigheten att ställa det man 

har i Jesu tjänst. Vers 57 blir en inledning till och en förberedelse av denna poäng, varför det 

också blir rimligt att förstå versen i ljuset av vad som framträtt i klimax.  

Detta gör att Josefs rikedom uttrycks genom Josefs grav, i ordet μνημείου [mnēmeiou], som 

inte i sig men genom att vara del av en djup tillgivenhetshandling mot Jesus får mycket 

positiva konnotationer i passagen. Vidare håller jag med Davis om att Josefs förfrågan till 

Pilatus och omsorg om Jesu kropp i ljuset av att Jesus blivit dömd som en fiende till Gud och 

staten innebär en fara för Josef, varför hans mod förstärker den tillgivenhet och lojalitet som 
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han visar Jesus.
81

 Utifrån dessa observationer anser jag därför att πλούσιος i vers 57 genom 

handlingarna i klimax får mycket positiva konnotationer. 

Efter att nu ha analyserat vers 57 och dess närkontext vill jag även ställa resultatet av dessa 

analyser i ljuset av fjärrkontexten. 27:57-61 tillhör det större avsnittet som kallas 

passionshistorien och brukar anses omfatta 26:36-27:66. Inom detta avsnitt ryms ett stort antal 

passager som beskriver händelseförloppet från det att lärjungarna överger Jesus fram till Jesu 

dom, korsfästelse och död. Avsnittet avslutas därefter med Jesu begravning och slutligen att 

översteprästerna och fariséerna förseglar graven med en vaktstyrka. På så vis befinner sig vers 

57 och Jesu begravning i slutet av detta avsnitt. Efter passionshistorien följer kapitel 28 som 

behandlar hur lärjungarna får veta att Jesus uppstått, varpå de möter Jesus och sänds ut av 

honom. Strukturen av passionshistorien och kapitel 28 är tecknad nedan i sammanfattning: 

kap. v. 

Passions-     26:36- 27:31 Getsemane; Jesus fängslas och överges av lärjungarna. 

historien      27:32-66 Jesus döms, korsfästs, dör och begravs.   Klimax 

                    28:1-20 Den uppståndne Jesus möter och sänder ut lärjungarna. 

Jesu korsfästelse och död är passionshistoriens och hela evangeliets klimax samt något som 

förevarande passager tydligt bygger upp till. Begravningen följer direkt på den absoluta 

kulmen av denna klimax som utgörs av Jesu död i 27:45-56. Vidare hittar vi strax efter 

gravläggningen evangeliets stora vändpunkt i och med uppståndelsen, varför vers 57 och dess 

passage har en mycket framskjuten placering genom att befinna sig precis emellan evangeliets 

stora händelser i Jesu död och uppståndelse. Denna placering menar jag oundvikligen gör att 

vers 57 och dess passage får en tyngd som gör att dess innehåll och därigenom också frågan 

om rikedom inte kan nedvärderas utan blir ytterst viktigt. Eftersom Josef alltså får denna 

framskjutna position och det huvudsakliga sätt på vilket han beskrivs (förutom att han är rik) 

är som en lärjunge till Jesus, blir det intressant att titta på var andra lärjungar befinner sig i 

förhållande till avsnittets klimax. 

Varken μαθητής, μαθητεύω eller liknande ord som betecknar de tolv eller övriga lärjungar 

förekommer i närområdet innan 27:57. Det närmaste är i 26:56 där lärjungarna överger Jesus. 

Vidare förekommer Petrus i 26:69-75 där han förnekar och lämnar Jesus. Gerhardsson skriver 

specifikt om hur Petrus när han förnekar Jesus ställs inför allt större press genom att fler och 

                                                           
81

 Davis, ”Matthew 27:57-66,” 77. 



34 
 

fler personer involveras i frågan om ifall han är lärjunge till Jesus. I takt med att pressen ökar 

förnekar Petrus Jesus allt djupare. Gerhardsson menar vidare hur ordet ἠρνήσατο [ērnēsato] 

som betyder ”förnekade” har konnotationer om att den som förnekar inte vill ha något att göra 

med en person som han egentligen tillhör.
82

 Genom Petrus framskjutna ställning bland 

lärjungarna, menar jag att detta än mer fördjupar allvarighetsgraden i de negativa 

omständigheter under vilka lärjungarna beskrivs i avsnittet. Slutligen nämner texten även 

lärjungen och förrädaren Judas som i 27:5 hänger sig. Alltså är passionsberättelsen före 27:57 

fyllt av mycket negativa konnotationer till lärjungarna som överger, förnekar och förråder 

Jesus. 

Efter Jesu begravning förekommer lärjungarna endast i munnen på översteprästerna och 

fariséerna där dessa talar om sin rädsla över att lärjungarna ska stjäla Jesu kropp. Inte förrän i 

kapitel 28 när Jesus uppstått, återkommer lärjungarna genom en form av ordet μαθητής. 

Viktigt att påpeka är dock även hur ett antal kvinnor omnämns både direkt före, direkt efter 

och i själva passagen 27:57-61. Att kvinnorna finns med intill Jesu död pekar på att även de är 

lärjungar till Jesus. De får därmed positiva anspelningar genom sin framskjutna position i ett 

sammanhang där de visar tillit till Jesus. Att de omnämns flera gånger i sammanhang när 

övriga lärjungar inte omnämns skapar vidare en kontrast mot dessa som blir som tydligast när 

kvinnorna blir först att ta emot budskapet om Jesu uppståndelse i kapitel 28. 

Trots lärjungarnas djupa svek ber en ängel kvinnorna vid graven att tala om för lärjungarna att 

Jesus har uppstått och att de ska möta honom i Galileen, vilket Gerhardsson och även jag 

menar visar en förlåtande vilja hos Jesus att återskapa den kontakt som så djupt skadats.
83

 

Detta förstärks av att lärjungarna när de sett Jesus med egna ögon tror, varpå Jesus sänder ut 

dem. Med andra ord överger och förnekar lärjungarna Jesus och får därigenom negativa 

anspelningar, för att sedan bli förlåtna av Jesus vilket efter att de tror ger dem positiva 

konnotationer. När lärjungarna åter hängiver sig till Jesus får de alltså precis som Josef från 

Arimataia och kvinnorna vid graven positiva anspelningar. Denna kontrastering mellan att 

överge och att visa tillgivenhet som präglar passionshistorien och kapitel 28 gör att 27:57 

genom sin framskjutna placering även utifrån sin fjärrkontext tycks betona Josefs tillgivenhet 

mot Jesus som det mest centrala i passagen. Detta ger en intressant bild av hur lärjungarna 

som lämnat allt och följt Jesus ställs i dålig dager när de lämnar Jesus, medan Josef som 
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explicit beskrivs som rik ställs i god dager när han i tillgivenhet till Gud villigt ställer sin 

rikedom i Guds tjänst. Slutsatsen av detta blir att det är efterföljelsen av Jesus som helt och 

hållet står i centrum, helt oberoende av någons eventuella rikedom.  

Eftersom passagen inte betonar rikedom ger detta slutligen en bild av rikedom som något 

neutralt i sig, utan varken positiva eller negativa konnotationer. Istället är det tillgivenheten 

och lojaliteten till Jesus som betonas, där rikedom får positiva konnotationer då det i 

tillgivenhet till Jesus blir använt i hans tjänst. Detta implicerar i sin tur en relation mellan 

rikedom, människa och Gud där rikedom inte bara ställs under Gud utan används helt i 

förhållande till vad människans relation till Gud kräver. 

3.3 Matteusevangeliet och Matt 27:57 i jämförelse 

I analysen av Matt 27:57 har vi mött den rike lärjungen Josef och sett hur det inte på något vis 

blir problematiserat att han är rik. Snarare har det visat sig finnas positiva anspelningar till 

rikedom som på flera sätt förstärks genom både versen i sig, dess passage och dess kontext. 

Även i analysen av bilden av rikedom i övriga evangeliet har det visat sig att rikedom har 

kunnat få positiva konnotationer, men även i vissa fall negativa konnotationer. De negativa 

anspelningarna på rikedom skulle kunna skapa motstridigheter mellan versen och helheten. 

Dock har vi sett hur rikedom i båda fallen varken porträtterats som något positivt eller 

negativt i sig, utan stått som neutralt. Därav menar jag att det är tydligt att samsyn råder kring 

de båda bilderna av vilka konnotationer som finns hos rikedom i sig. 

Gällande hur den eftersträvansvärda användningen av rikedom ser ut i 27:57 respektive övriga 

evangeliet har vi sett hur man i evangeliet på olika sätt förespråkar att rikedom ska ställas i 

Guds och himmelrikets tjänst medan de positiva anspelningarna på rikedom i 27:57 just 

handlar om att rikedom ställs i Guds tjänst. Även här drar jag därför slutsatsen att det råder 

samsyn kring bilden av rikedom. Slutligen återstår frågan om koherens finns mellan hur de 

båda bilderna beskriver relationen mellan människa och rikedom. Evangeliet har gång efter 

annan visat sig betona hur relationen är beroende av relationen mellan människa och Gud, där 

Gud förs fram som den ende herre en människa ska ha i sitt liv och där Gud kräver full 

lojalitet, tillit och tjänst. I förhållande till relationen mellan människa och Gud präglas därför 

relationen mellan människa och rikedom av att rikedom i lojalitet till Gud underordnas och 

ställs i dennes tjänst.  
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Betoningen i 27:57 har visat sig ligga på Josefs tillgivenhet och lojalitet mot Jesus, vilket 

förstärks genom kontrasten att övriga lärjungar övergett Jesus. Detta gör att versen uppvisar 

en relation mellan människa och rikedom där rikedomen tydligt ställs i förhållande till 

människans relation till Gud. Även här visar sig alltså 27:57 vara samstämmig med övriga 

evangeliet. Sammanfattningsvis gör detta att jag anser att 27:57 tydligt uppvisar en bild av 

rikedom där såväl konnotationerna till rikedom som den eftersträvansvärda användningen av 

rikedom, samt relationen mellan rikedom och människa, är koherent med den motsvarande 

bild som framträder i resten av evangeliet. 

4 Avslutning 

4.1 Sammanfattning 

Jag inledde min undersökning med en sammanställning av den bild av rikedom som 

framträder i Matteusevangeliet, där jag presenterade passager efter hur intressanta de ansetts 

vara för undersökningen och analyserade dem kring struktur, kontext och form. Av detta 

framkom att vissa passager blev mer eller mindre irrelevanta medan andra visade sig innehålla 

intressant material för undersökningen. I de olika passagerna visade sig rikedom i vissa fall 

framställas som negativt och i vissa fall positivt. Detta sammanfattades sedan i en enhetlig 

bild som utifrån konnotationer, relation till och användning av rikedom förde fram rikedom 

som neutralt och något som genom en fullständigt lojalitetsfylld relation till Gud måste ställas 

i dennes tjänst.  

Därefter följde en analys av vers 27:57 där den enskilda versen, dess passage samt dess 

kontext analyserades. Versen i sig gav en bild av rikedom som främst neutralt medan den 

användning av rikedom som framträdde i 27:57-61 skapade positiva anspelningar. Passagens 

kontext visade i sin tur hur lojaliteten till Jesus i 27:57 står i kontrast till det svek som finns i 

tidigare passager. Detta gjorde att rikedom framträdde neutralt, men med positiva 

konnotationer när det i en lojalitetsbetonad relation till Gud användes i Guds tjänst. Resultatet 

i form av de båda bilder som jag tecknat i analysen fördes sedan samman i en jämförande 

synops i vilken jag undersökte ifall det råder koherens mellan bilden av rikedom i 27:57 och i 

övriga Matteusevangeliet, där det visade sig att så är fallet. 
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4.2 Slutsats 

I inledningskapitlet ställde jag frågan: Är den till synes neutrala bilden av rikedom som 

framträder i Matt 27:57 koherent med den till synes negativa bilden av rikedom som finns i 

övriga Matteusevangeliet? Jag slog även fast att jag behövde besvara underfrågeställningarna: 

Vilken bild av rikedom framträder i Matteusevangeliet? samt Vilken bild av rikedom 

framträder i 27:57? Svaren på de senare frågeställningarna har jag presenterat i slutsatser 

inom tidigare avsnitt. Av dessa framgår att den genomgående negativa bilden av rikedom som 

flera forskare menar är synlig i Matteusevangeliet är sann på den punkten att det finns en 

enhetlig bild av rikedom i evangeliet. Bilden visar sig dock snarare vara neutral än negativ, 

utan varken positiva eller negativa konnotationer till rikedom i sig. 

Tidigare i undersökningen har det nämligen visat sig att rikedom får negativa konnotationer 

när den ställs i vägen för lojalitet till Gud, medan den får positiva anspelningar när den ställs i 

Guds tjänst. Jag menar att den varnande ton som åläggs när rikedom behandlas i texten därför 

inte försöker utmåla rikedom som något negativt, utan snarare visar hur rikedom kan komma 

att vinna ens lojalitet om inte all lojalitet riktas helt mot Gud. Eftersom analysen dessutom 

visat hur rikedom vid flera tillfällen ställts bredvid annat, däribland familjemedlemmar som 

kan utgöra hinder för att ge full lojalitet till Gud och följa honom, synes i texten inget 

självändamål i att göra sig av med rikedom mer än att det skulle vara ett självändamål att 

lämna sin familj. Snarare lyfts bereddheten att låta ens rikedom ställas i Guds tjänst till den 

grad att Gud beslutar vad som händer med den. Detta är ett test som den unge rike mannen 

utsätts för men misslyckas med, genom att välja bort att följa Jesus och därigenom ställa sina 

pengar i hans tjänst. 

Vidare har jag likt jag antog i inledningen genom min analys dragit slutsatsen att Matt 27:57 

har en neutral bild av rikedom, där rikedom får positiva anspelningar i passagen 27:57-61 då 

den ställs i lojal tjänst till Gud. Med stöd av tidigare analyser, slutsatser samt mina 

sammanfattningar ovan menar jag därför att svaret på min första fråga och 

problemformulering är ja. Detta innebär att jag drar slutsatsen att den bilden av rikedom som 

framträder i 27:57 är koherent med den bilden av rikedom som finns i resten av evangeliet. 

Samma test som jag tidigare nämnde att den unge rike mannen misslyckats med, har nämligen 

Josef från Arimataia lyckats med. Med detta menar jag att min analys visar hur den lojalitet 

som Josef uppvisar i 27:57-61 innebär att han i full tillgivenhet har ställt sin rikedom helt i 

Guds tjänst, vilket gör att det inte finns någon anledning att problematisera hans rikedom i 
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passagen. På så vis finns flera olika scenarier i evangeliet kring vad som för den enskilde kan 

stå i vägen för att följa Gud och vad som begärs av Gud för att följa honom, där både 

lärjungarna, den unge rike mannen och Josef på samma sätt kallas att visa sin fulla lojalitet till 

Gud. När Jesus kallar lärjungarna kräver denna lojalitet att de rent praktiskt lämnar allt de har 

för att tjäna Guds syften. Den unge rike mannen måste också han lämna allt för att följa Jesus, 

detta på grund av att han har tydliga problem med att låta Gud få hans fulla lojalitet. Josef 

lever efter denna lojalitet genom att finnas kvar hos Jesus när andra svikit och låter rikedom 

stå i Guds tjänst i omsorgen om den döde Jesus. 

Det faktum att rikedom flertalet gånger lyfts i varnande termer just kring lojalitet till Gud 

innebär dock att texten betonar en ständig försiktighet, där man gång på gång blir rådd att 

rikta sin lojalitet bort från rikedom och istället mot Gud. Detta måste dock inte innebära ett liv 

i fattigdom eftersom även det är något som har sina risker och kan leda till bekymmer för det 

materiella genom bitterhet över att man inte får vad man anser sig behöva. Min slutsats om att 

bilden av rikedom i evangeliet grundar sig i frågan om var man har sin fulla lojalitet, gör 

därför att evangeliet pekar på hur var och en ställs inför krav om sådant man personligen 

behöver avsäga sig från och eller ställa i Guds tjänst. Dessa krav är beroende av vad som 

hindrar en full lojalitet till Gud i den enskildes liv. När det kommer till hur kraven ser ut 

specifikt gällande rikedom och egendom blir Gundrys ord träffande: ”That Jesus did not 

command all his followers to sell all their possessions gives comfort only to the kind of 

people to whom he would issue that command.”
84 

De slutsatser som jag här har presenterat besvarar frågorna som ställdes i inledningen och 

öppnar upp för nya frågor genom vilka man kan gå vidare inom ämnet. För att bättre förstå 

och få en helhetsbild av vilket budskap som förmedlas genom Matteusevangeliet krävs till 

exempel en djupare undersökning av både frågor kring evangelieförfattarens redaktionella 

arbete genom undersökningar kring tradition och historia, samt analyser av olika läsares syn 

på texten kring förförståelse och sociala sammanhang. Vidare kunde mitt resultat ställas i 

förhållande till det resultat som skulle framkomma genom undersökning av övriga evangelier. 

Man skulle även kunna undersöka vad specifikt lärjungaskap historiskt sett har för krav och 

innebörd samt vad detta säger om den rike lärjungen Josef. Förutom de alternativa riktningar 

att fortsätta i utifrån denna undersökning som nämnts ovan, vill jag även nämna hur ett 

intressant uppslag för undersökningar finns i frågan om hur synen på rikedom sett ut tillbaka i 
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litteraturen och traditionen innan Matteusevangeliet. Detta öppnar upp för att undersöka hur 

olika bilder av rikedom kan ha utvecklats och vad som har kommit att forma dem. 

I denna undersökning blir mina slutsatser förutom svar på frågeställningar och vägbanare för 

vidare undersökningar, även en påminnelse för alla människor om att rikedom inte bör äga 

någon människas lojalitet. Trots att evangeliet låter inställningen till rikedom vara helt 

beroende av människans relation till Gud kvarstår dock en varnande ton. För den kristne tycks 

det självklara valet bli att låta Gud vara den ende herren i ens liv i vilkens tjänst man ställer 

sin rikedom, men även för andra blir evangeliets varnande ord kring rikedom något att lyssna 

till. Det man äger kan nämligen alltid i enlighet med det som texten menar är Guds syften, 

tjäna medmänniskans och världens behov. Om man dock istället låter rikedom bli herre över 

ens liv skulle ens girighet enligt evangeliet inte bara försvåra tillvaron för andra utan även 

liksom det onda ögat förmörkar kroppen komma att förmörka hela ens eget liv.  
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